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RNDr. Veronika Medvecká, PhD., vedecká pracovníčka Katedry 

experimentálnej fyziky na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského v Bratislave predložila habilitačnú prácu, spadajúcu do oblasti 

aplikovanej experimentálnej fyziky plazmy. Práca je venovaná využitiu 

nízkoteplotnej plazmy v dvoch rozličných oblastiach, a to v anorganických 

technológiách pri príprave nanovlákien na báze oxidov kovov a v potravinárstve a 

agrosektore pri dekontaminácii a konzervácii korenín a suchých plodov, ošetrenia 

osív a rastlín, aktivácii povrchu osív a podobne. 

 

 Predkladaná habilitačná práca predstavuje vybraný súbor 13 prác, 

publikovaných väčšinou v renomovaných karentovaných časopisoch v danom odbore, 

na kotrých sa uchádzačka autorsky podieľala, včítane piatich prvoautorských 

publikácií.  

 V oblasti plazmou asistovanej prípravy nanovlákiem sa práce zaoberali 

menovite prípravou submikrónových vlákien na báze Al2O3, ako aj TiO2 vlákien. 

Široku paletou fyzikálnych metód boli skúmané nielen pozitívne efekty nízkoteplotnej 

plazmy na proces odstraňovania polymérnej matrice, ale aj ich dopady na vlastnosti 

výsledného vlákna, či dochádza k jeho degradácii, alebo naopak k želaným 

modifikáciam, ako je napr. pórovitosť, jemnejšia štrukrúra zŕn a pod. V oblasti 

ošetrenia a opracovania agrokomodít bola študovaná dekontaminácia korenín a 

orechov pomocou difúzneho koplanárneho povrchového bariérového výboja 

(DCSBD), sledovala sa kinetika ianktivácie kontaminujúcich baktérií, študovala sa 

účinnosť použitých pracovných plynov. Monitorovala sa pri tom aj možná nežiadúca 

degradácia senzorických vlastností vzoriek, ktorá však nebola pozorovaná. Ďalej sa 

študoval mechanizmus plazmovej inaktivácie modelových mikroorganizmov na 

subbunkovej úrovni. Analzyovali sa morfologické zmeny, zmeny v integrite buniek, 

poškodenie DNA, lipidov, zmeny v chemickách väzbách a pod. pri pôsobení plazmy. 

Významná časť výskumu bola venovaná ošetreniu osív nízkoteplotnou plazmou u 

vybraných obilnín a strukovín. Mechanizmus ošetrenia spočíva najmä v inaktivácii 

mikroflóry, aktivácii povrchu, napr. zvýšenie zmáčanlivosti a pod, dochádza však aj k 

degradácii DNA samotného materálu, ktoré boli monitorované viacerými 

analytikcými technikami. Preto sa náležitá pozornosť venovala aj stanoveniu 

optimálneho času expozície plazmou. 

 Po formálnej stránke práca pozostáva zo štyroch kapitol. Po krátkom Úvode je 

druhá kapitola venovaná stučnej chrakteristike zdrojov nízkoteplotnej plazmy, 

dielektrickým bariérovým výbojom ako aj koplanárneho DCSBD výboja, ktorý je 

dominantnou technológiou používanou v vo výskume, sumarizovanom v predkladanej 

práci. Vzhľadom na aplikačný charakter práce je ich rozsah i obsah vhodne zvolený. 

Ďalšie dve kapitoly predstavujú samotný prehľad vedeckej práce uchádzačky, tretia v 

oblasti plazmou asistovanej prípravy anorganických nanovláken, štvrtá v oblasti 

využitia plazmy v potravinárstve a poľnohospodárstve. Obe uvedené kapitoly 

pozasávajú z krátkeho prehľadu aktuálneho stavu v danej oblasti a následnej stručnej, 



ale veľmi výstižnej sumarizácie predmetu a najdôležitejších výsledkov po 

jednotlivých prácach autorky. Prácu uzatvára zoznam literatúry s 85 položkami. 

Piatou časťou práce je Príloha, pozostávajúca zo samotných publikácií, tvoriacich 

predkaldaný súbor. Musím vyzdvihnúť mimoriadnu prehľadnosť tejto formy 

prezentácie, ktorá umožňuje čitateľovi veľmi rýchlo získať obraz nielen o práci 

uhádzačky ako celku, ale aj o jednotlivých konkrétnych aplikáciách. Mohola by byť 

inšpiráciou aj pre ďalšie kvalifikačné práce tohto typu. 

 Vedecká práca Dr. Medveckej je teda mnohostranná, so zamerením na  

aplikáciu využitia moderných fyzikálnych techník v praxi. Práce, na ktorých sa 

uchádzačka významnou mierou podieľala podľa môjho názoru dostatočne preukzujú 

jej vedeckú erudíciu.  

 

K práci nemám žiadne zásadné výhrady ani pripomienky, iba niekoľko 

všeobecných námetov do diskusie: 

 

− Aký je pohľad uchádzačky na možnosti využitia študovaných plazmových 

technológií v agrosektore a potravinárstve v budúcnosti? V čom vidí hlavné 

prednosti i úskalia pri ich širšom praktickom využívaní ? Predpokladá  

 

− Kde vidí uchádzačka ďalšie oblasti využitia nízkoteplotnej plazmy, prípadne aj 

iných nedeštruktívnych fyzikálnych procesov v poľnohospodárstve a 

potravinárstve, najmä s ohľadom na ekonomické a ekologické aspekty ? 

 

− V súčasnosti zrejme stále dominuje chemické ošetrenie nielen osív (morenie), 

ale aj iných agrokomodít. Zaujímal by ma názor uchádzačky na možný 

synergický efekt chemického i fyzikálneho ošetrenia týchto materiálov. 

 

 

Predkladanú habilitačná práca dokumetnuje, že Dr. Medvecká je sformovanou 

samostatnou vedeckou osobnosťou. Jej vedecká činnosť predstavuje významný 

príspevok najmä v oblasti aplikovanej experimentálnej fyziky. Uchádzačka i práca 

spĺňajú všetky požiadavky, vyžadované pre udelenie vedecko-pedagogického titulu  

docent vo fyzikálnych disciplínach. V zmysle platných predpisov preto odporúčam, 

aby predkladaná habilitačná práca, ktorú hodnotím kladne, bola prijatá ako podklad 

k obhajobe a po jej úspešnom absolvovaní navrhujem, aby bol RNDr. Veronike 

Medveckej, PhD. priznaný titul: 

docent 

v odbore Fyzika 

 
V Bratislave, 04.01.2022     
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